
 את ניתב הוא מהסבך. לצאה כדי הדרך
 כזו, בצורה בבית־המישפט עדויותיו
 דגי־הרקק, רק לפיהן הורשעו שלבסוף

 זה תכסיס זכאים. יצאו הלווייתנים ואילו
 בקרב כבודו את במידת־מה לו החזיר

הוסר. לא חייו על האיום אולם העבריינים,
 איפשרו חזן של המייוחדות תכונותיו

 מועד, בעוד לו האורבת בסכנה להבחין לו
 את מפתיע באורח שגילה כפי בדיוק

 חזן קונה. של בחנותו ההקלטה מכשיר
 חייו על ״חוזה״ הוצא כי הבין או ידע
חו במשך לבסוף. תשיגו הרוצח יד וכי

 עד למצוקתו, פיתרון חזן חיפש דשים
הבטו הדרך כי החליט הוא לרעיון. שהגיע

חי על־ידי היא הרצח לסיכול ביותר חה
 ביותר המסוכן העבריין של ידידותו פוש
אנג׳ל. שמעיה — בעולם־התחתון כיום

 בצמרת משובץ שאנג׳ל העובדה את
 לנצל. חזן יהודה ביקש בארץ, הפשע

 של לחברו להפוך יצליח שאם ידע הוא
 לחייו. תעודת־ביטוח זאת תהיה אנג׳ל,

 באיש לפגוע יעז לא בעולם־התחתון איש
ניצ חזן של בפניו בייקרו. חפץ שאנג׳ל

 חברו להפוך כיצד אחת: בעייה רק בה
אנג׳ל? של

 חד־ מעשיית בנוסח חזן מצא הפיתרון את
 הוא החד־גדיא. אל שהובל וסופו גדיא,

 יוסף ושכנו, שותפו־לשעבר עם התקשר
 מן, בחולון. 8 לסין ברחוב המתגורר מן,

הכר בשוק לבעלי־דוכנים בגדים המספק
מז ישראל את עבודתו במהלך הכיר מל,

 מזרחי, בשוק. דוכנים על השולט רחי,
 שנים שמונה של מאסר תקופת שריצה

 והפך בכלא אנג׳ל את הכיר שוד, באשמת
 נילי, מן, יוסף של אשתו הקרוב. ידידו

 ואילו דרוזיה, עובדיה עם קלפים משחקת
 גם הכיר ברישיון, אסיר שהינו דרוזיה,

באמ כך, בבית־הסוהר. אנג׳ל את הוא
 נערכה ואשתו מן של קשריהם צעות

לאנג׳ל. חזן בין ההיכרות
 אנג׳ל של לידידם חזן הפך הזמן במשך
 הזרים לו, שהעניקו החסות תמורת וחבריו.

 התחברותו עם יחד רבים. כספים לכיסיהם
 הישגים. קשריו על גם חזן שמר אליהם,
במו גרוזיני קונה, אברהם היה ביניהם

שו שהיה מהתקופה הכירו שחזן צאו,
 בשבוע הגרוזינית. הכנופיה חברי של תפם

 לקונה חזן שבין הקשרים הביאו שעבר
החשודים. ושאר אנג׳ל חזן, של למעצרם

 של אשתו גם בפרשה העצורים בין
 ״שמוליק״. המכונה שרה, אנג׳ל, שמעיה

 כובשת, הופעה בעלת חתיכה שמוליק,
 הם חודשיים. לפני רק לשמעיה נישאה
 שמו- בתל־אביב. הפיקוקס במועדון הכירו

 כבארמנית, במועדון עבדה 20ה־ בת ליק
 את במקום. קבוע אורח היה שמעיה ואילו

דרוזיה. עובדיה ערך ביניהם ההיכרות

 חזן יהודה החשוד טעןר מיליארדר ..אני
 ביתו בבית־המישפט.

 עושרו. על מעיד בחולון, 4 לסין שברחוב (משמאל) המפואר
מפורק אקדח נמצאו הבית בחצר מישפחות. שתי רק גרות בבניין

 המתלונן, עם חזן של קשריו (״בריפקווד). יהלומים מעטפות ושתי
האח החשודים כל עם יחד למעצרו, שהביאו הם קונה, אברהם

 הכנופיה חברי של במישפטם עד־מדינה בעבר היה חזן רים.
בן־גוריון. מנמל־התעופה יהלומים בגניבת שהואשמו הגרוזינית
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איימו חוקריו כי טוען, ניסנוב הסחיטה. בפרשת שנעצר (במרכז)

 שלא בעבירות אותו יאשימו האחרים, נגד יעיד לא שאם עליו
 ה ציא :מימין הטוב. בשמו המעצר פגע ששוחרר, למרות ביצע.
לסחיטות. קשר כל אין לשניהם מירימוביץ. יוסי משמאל: מנחם.

 אמר כמוך,״ משוגע לך מצאתי ״סוף־סוף
 האחד מתאימים ״אתם לשמוליק. דרוזיה
 לשמו־ שמעיה בין האהבה ואכן, לשני.״

רגע. בן ניצתה ליק
 ואף תעודת־בגרות בעלת היא שמוליק

באוני לסיפרות בחוג אחת שנה למדה
בבת מתגוררים הוריה תל-אביב. ברסיטת

 בעירייה. מחלקת מנהל הוא ואביה ים,
כ לפניו הלך שמעיה של ששמו למרות
 היא נרתעה. לא שמוליק ידוע, עבריין
בו. עתידה את קשרה
השוט ניסו במישטרה חקירתה בעת

 בעלה על שתשפיע שמוליק את לשכנע רים
 אולם לו. המיוחסות בעבירות שיודה

 שלשמעיה כך על בלהט עמדה שמוליק
 אין וכי הסחיטה, לפרשת קשר כל אין ולה
 למה מבינה לא ״אני להודות. במה להם

 שמו־ סיפרה לנו,״ מניחה לא המישטרה
התחתן, ששמעיה שהעובדה ״חשבתי ליק.

 להיטפל תפסיק והמישטרה לטובה תשפיע
 מנסה שהוא למרות קרה. לא זה אבל אליו,

 אותו מטרידה המישטרה עצמו, את לשקם
האשמות. נגדו וממציאה הזמן כל

 טלית עם התחתנתי שלא יודעת ״אני
 עשה שהוא מה עבור אבל תכלת, שכולה

להש מוכנה לא המישטרה שילם. הוא
 בגלל לכלא. מחוץ שהוא העובדה עם לים
 שמעיה עליו. מעלילה הזמן כל היא זה

 מסוגל לא הוא באופיו. עבריין לא הוא
 רוצה הוא לו. מתאים לא גם וזה להזיק

לו. מניחה לא המישטרה אבל להשתקם,
הת בינו האהבה לשמעיה. זקוקה ״אני
 קצרה תקופה תוך התחתנו במהירות. פתחה

 קשה אצלנו. לוהט עוד הכל היכרות. של
 לא אני במעצר שהוא מאז בלעדיו. לי

 תשחרר לא המישטרה אם בלילה. ישנה
אשתגע.״ אני אותו

הפועל של הכדורגל קבוצת מנהל

 כחשוד נעצר ניסנוב, ניסן תל־אביב,
ה החשודים עם קשריו בעיקבות בפרשה

 למישחקיס לבוא נוהגים הללו עיקריים.
 עם התיידדו וכך הקבוצה של ולאימונים

 מעורב ניסנוב כי טענה המישטרה ניסנוב•
 מחוסר שוחרר הוא אך הסחיטה, בפרשות
 ״המיש־ שעבר. בשבוע השישי ביום הוכחות

 האוויר כל ועכשיו בלון, ניפחה טרה
 על הסיפור ״כל ניסנוב. טען ממנו,״ יוצא

עוב המצאה. הוא לירות במיליוני סחיטה
אותי. ששיחררו דה

החוכ הזאת. לפרשה קשר כל לי ״אין
 החשודים נגד עדות שאמסור רצו רים

 יודע לא שאני להם כשהסברתי האחרים.
 המעצר.' את לי שיאריכו עלי איימו כלום,
 דברים, ולהמציא לשקר הסכמתי שלא בגלל

 האמת אבל אותי. גם החוקרים האשימו
 חף- שאני יראו וכולם לאור תצא עוד

 בל נזק הפרשה לי גרמה בינתיים מפשע.
לס יכול אני לפושע. אותי הפכו ישוער.

ממניג״ שיסחטו מפחד אני ממישהו? חוט
ת לי עי ־ טני ח או ס
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אין כי טוענים, האחרים העצורים ם ך
 שמעיה המישטרה. להאשמות יסוד ^

 ב־ בית־המעצר כותלי מבין זועק אנג׳ל
 א:־ לטענת מפשע. חף הוא כי אבו־כביר

 המיש־ של נוסף נסיון היא הפרשה כל ג׳ל
 מבלי ובריח, סורג מאחרי אל להחזירו טרה

חוקי. צידוק לכך שיהיה
המחו בית־המישפט בפני עירער אנג׳ל

 יוסף השופט מעצרו. על בתל-אביב זי
 במשך כי קבע בעירעור, שדן יחיאל, חאג׳

 המישטרד. מצאה לא המעצר ימי עשרת
 המשכו, את המצדיקה רצינית עילה כל

 כדי בתחילה. שהוגש החסוי המידע מלבד
תקו את השופט קיצר המישטרה את לזרז

ימים. בשלושה אנג׳ל של מעצרו פת
ב בכספות, המישטרה שערכה בחיפוש

 תכשיטי נמצאו חזן,, יהודה של הוריו בית
 מיליוני עשרות של בשווי ויהלומים זהב

 אלה תכשיטים המישטרה, לטענת לירות.
 בפני אותם הציגה והיא הסחיטות, שלל הם

 אולם לזהותם. יוכלו שבעליהם כדי הציבור,
 חלק לגבי קניה קבלות הציגו חזן של הוריו

 כנראה, להם, יוחזרו והם מהתכשיטים,
ההו טוענים התכשיטים שאר לגבי בקרוב.

מלוב. ארצה כשעלו אותם הביאו כי רים
ל החשודים את המקשר החומר עיקר
 נמצא נרחב, בקנדדמידה סחיטה עבירות
לשופ המישטדה שהגישה החסוי במידע

 את להמיר המישטרה צריכה עתה טים,
 ייחשיי כאשר ממש. של בהוכחות המידע
 הכל יידעו המישטרה, של הסודי החומר

 סחטני־עי־ של כנופיה ,נעצרה אכן אם
 תלי- סוחרי על חתיתה את שהטילה לית,

 בני- המישטרה הסתבכה ששוב או אביב,
 מתוכו יוצא שהאוויר בלון, של פוחו
צורם. בקול
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